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هـاي شخـصيتي    بررسي اعتبار پارادايم 
  بيني کارآفريني در مطالعه و پيش

  دکتر ابراهيم مسعودنيا  : نويسنده

  استاديار دانشگاه يزد

   چكيده
. بيني کارآفريني بود هدف اين مطالعه، تعيين اعتبار پارادايم شخصيتي در مطالعه و پيش: هدف
 نفر غير ۶۰ نفر کارآفرين و ۶۰(  نفر۱۲۰ روي اي و بر  مقايسه-اين مطالعه به شيوه علي: روش

اين دو گروه، سپس به . گيري تصادفي انتخاب شده بودند، انجام شد که با روش نمونه) کارآفرين
نفس، گرايش به خطرپذيري،  هاي استانداردشده انگيزه موفقيت، منبع کنترل، عزت پرسشنامه

، پشتکار و انرژي مسئوليتران، رهبري، نوآوري، استقالل، آغازگر بودن، احساس نسبت به ديگ
  .پاسخ دادندفيزيکي 

کنترل : سه متغير از دوازده متغير شخصيتيمورد نتايج نشان داد که دو گروه تنها در : نتايج
نتايج تحليل رگرسيون . شخصي، انگيزه موفقيت و انرژي با يکديگر تفاوت معنادار داشتند

 توانستند مسئوليت کنترل شخصي، انگيزه موفقيت و لجستيک نيز نشان داد که تنها سه متغير
  . ندبيني کن کارآفريني را پيش

هاي جدي  هاي شخصيتي در مطالعه کارآفريني، با مسائل و چالش پارادايم: گيري  و نتيجهبحث
هاي  بحران پارادايم" که از  رادسته از محققاني هاي اين پژوهش، ادعاي آن يافته. مواجه هستند

  . کرده استتأييدرانند   مطالعه کارآفريني سخن ميدر" شخصيتي
  

     شخصيتکارآفرينی،   : واژگان کليدی
  

  
  
  
  
  
  

  

  مقدمه 
 وسـيله   بـه توانـد    اين موضوع که آيـا کـارآفريني مـي        

بينـي شـود،      شخصيتي افراد کارآفرين پيش    هاي  ويژگي
توجه بسياري از محققان را در طول چند دهه اخير بـه            

ــت  ــرده اس ــب ک ــود جل ــال . ]۳و۲و۱[خ ، ۱۹۳۴در س
شـومپيتر خاطرنــشان ســاخت کـه بــه احتمــال زيــاد،   

از آن  . ]۴[ريني با شخصيت نوآورانه مرتبط اسـت      کارآف
زمان به بعد، غالب محققان از ايده شـومپيتري ارتبـاط           

بـا  .  شخصيتي تبعيـت کردنـد     هاي  ويژگيکارآفريني با   
، موجي از مقاالت و     )دهه کارآفريني ( ۱۹۸۰شروع دهه   

ار در کشورهاي توسعه يافته، در راستاي تمرکـز بـر          آث
ـ      و خصيصه  ها  ويژگي ان، ايـن   هاي شخـصيتي کارآفرين

آيا شـما از جـوهره الزم       «پرسش را مطرح ساختند که      
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 ايـن آثـار در      »براي کارآفرين شدن برخوردار هستيد؟    
هاي مهم کارآفرينـان را   ويژگيواقع در پي آن بودند تا    

 هـاي  آزمـون حبنظران نيـز  برخي از صـا  . ندتوصيف کن 
 ارزيـابي  منظور بهرا   )self-evaluative (ارزيابي از خود  

 در زمينـه کـارآفرين شـدن طراحـي      افـراد هاي  قابليت
  چک ليست مشارکت در کسب و کار ، براي مثال  دندکر
)checklist for going into business(]۵[ .   مبنـاي ايـن

 - مـک   و آزمونها، باوري بود کـه در آغـاز،         ها  پژوهش
جامعه موفقيـت   در کتابش با عنوان     ]۳ [۱۹۶۱ند در   کلل

در ارتبــاط بــا انگيــزه ) the achieving society( جــو
 و )need for achievement (يا نياز به موفقيت موفقيت

 نيازهاي ديگر، از جمله قدرت و وابستگي ارائه عالوه به
 کللنـد، کارآفرينـان در      -بر مبناي ايده مـک    . کرده بود 

 بـه   تـري   بـيش سه با غيرکارآفرينان، احساس نيـاز       مقاي
 کللنـد، در  -اين ايـده مـک  . ]۶[کنند کسب موفقيت مي  

هايي را در تحقيقـات مـرتبط بـا          واقع شالوده پارادايم  
هاي شخـصيتي    ريزي کرد که به پارادايم     کارآفريني پي 

)personality paradigms (ايـــن . مـــشهور اســـت
هـاي   يم خصيـصه  ها، مشتمل بر سنجش مـستق      پارادايم

 کـه کارآفرينـان      هستند شخصيتي يا تمايالت انگيزشي   
 از آن زمان به بعد، آثار ابتکـاري     که  آن رغم  علي. نددار
مورد ] ۸و۷[ کللند و ديگران، توسط محققان ديگر     -مک

را اي   ، شـالوده  هـا   آني  هـا   تالشانتقاد قرار گرفت، اما     
 راجـع بـه     تـر   دقيـق  هـاي   آزمـون  و تدوين    براي اجرا 

. ]۹[هاي روانشناختي کارآفرينان فراهم ساخت     يصهخص
  بيـشماري  کللند و همکـارانش، محققـان   - مک دنبال  به

هاي شخصيتي که  ي زيادي براي يافتن خصيصهها تالش
سازد، انجـام    کارآفرينان را از غيرکارآفرينان متمايز مي     

 همان ، اين محققان، در واقعيها پژوهش]. ۱۵و۱۰[دادند
عمول شخصيتي بود و موضوعاتي     اي م ه تداوم پارادايم 

 انگيزه موفقيت، مرکز کنترل، خطرپـذيري، سـبک         نظير
در اين راستا، . گرفت مي بر نوآوري را درو ،  مسألهحل  

ير يا متغيرهـاي خاصـي تمرکـز        هر پژوهشگري، بر متغ   
 مبنـاي تمـايز کـارآفرين از غيرکـارآفرين          را   آن ،کرده

   . کرد معرفي مي

ي هـا  فعاليـت  با مطالعـه   ۱۹۸۴براي مثال، ولش در     
 هـايي   داراي خصيصه  ها  آنکارآفرينان نتيجه گرفت که     

سالمت فيزيکي مطلوب، نيـاز اساسـي بـه         : زير هستند 
کنترل و رهبري همراه با آزادي براي عمـل و انتخـاب            

 در مواجهـه بـا   ويژه بهي عمل، اعتماد به خود     ها  انجري
بـه  کوشي، آگاهي جامع نـسبت       ها، سائقه سخت   سختي

گرايانـه، توانـايي مفهـومي     گيـري واقـع    محيط، جهـت  
العاده، نياز پايين به پايگاه، رويکرد عيني به روابط          فوق

بين فردي، ثبات هيجاني و جذب چـالش شـدن و نـه             
  .]۱۶[ ريسک

 نظريـه   بنـدي آراي    بـا جمـع    ۱۹۸۶در   پل کونولي 
 شخـصيتي،  هـاي  ويژگـي پردازاني کـه بـا تمرکـز بـر      

مطالعه قرار دادند، شـانزده ويژگـي    کارآفريني را مورد    
 هـا   آن: شخصيتي براي کارآفرينـان ارائـه کـرده اسـت         

شوند،  نيازمند موفقيت باال       پول برانگيخته نمي   وسيله  به
اي مغناطيسي ديگـران     گونه ولي قدرت پايين هستند، به    

کننـد، در آغـاز      شـان جـذب مـي     ها  انديشه سوي  بهرا  
ـ   از درون البـاً غمنـد بـه کـسب و کـار نيـستند،       هعالق

 عنـوان  بـه  سايرين از آنان    که  زمانيشوند،   برانگيخته مي 
شوند، به   تر مي   مصمم کنند گير ياد مي   شورشي يا سخت  

پذيرند، نياز بااليي به استقالل دارند،   سختي اقتدار را مي
 هستند که بـه راحتـي از        يپذير متفکران بسيار انعطاف  

-rational problem( عقالنـي  مـسأله يک سـبک حـل   

solving style (     شـهودي مـسأله بـه يـک سـبک حـل  
)intuitive problem-solving style(  ــع ــر موض  تغيي

بيني زيـاد، از حـس اضـطرار و          دهند، در عين واقع    مي
شوند   جذب چالش مي   تر  بيشفوريت نيز برخوردارند،    

 به نتايج نظر دارند تا سعي       تر  بيشتا مخاطره و ريسک،     
 به بازخورد و شناخت مکـرر       و تالش، خود را نيازمند    

دهند را به  بينند، دانش سنتي و آنچه نهادها انجام مي    مي
خواننـد، از سـالمت و هوشـياري بـاال           چالش فرا مـي   

و موفق به تغييـر     جويند   برخوردارند، و باالخره، سبقت   
  ].۱۷[شوند مي

 هـاي   ويژگـي  تـرين   مهم ۱۹۹۵در   کاستا و مک کرا   
 اي بـا عنـوان     ي ويـژه  شخصيتي کارآفرينان را در الگو    
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ايـن پـنج ويژگـي،      .  مطرح ساختند  »پنج عامل بزرگ  «
 شناسـي  ، وظيفه )extraversion (گرايي برون: عبارتند از 

)conscientiousness(  سعه صدر ،) openness(  ،  توافـق 
)agreeableness (ــويي  و روان رنجورخــــــــــــ
)neuroticism( .       از نظر آنـان، کارآفرينـان، بـا سـطوح

صدر، و سـطوح   شناسي و سعه  رايي، وظيفه گ باالتر برون 
ــايين  ــق پـ ــشخص  توافـ ــويي مـ و روان رنجورخـ

   ].۱۸[شوند مي
 با ترکيب نتـايج مطالعـات مکـرر         ۱۹۹۰در   تيمونز

 شخصيتي کـارآفرين، دوازده     هاي  ويژگيخود راجع به    
عهـد و عـزم راسـخ، اشـتياق         ت: شمارد ويژگي را برمي  

رصـت،  ، اشتغال ذهني نـسبت بـه ف       مسئوليتنسبت به   
 به خود، اتکامدارا نسبت به خطر، ابهام و عدم قطعيت،   

پذيري، تمايل به بـازخورد فـوري،        خالقيت و انعطاف  
سطح باالي انرژي، انگيزش نـسبت بـه ممتـاز شـدن،            

گيري نسبت به آينده، تمايل به يادگيري از طريق          جهت
   ].۱۹[ و توانايي رهبري،نقائص و خطاها

ـ  ۱۹۹۷در    بيگراو سرانجام  هـاي   ويژگـي  تـرين   ممه
 »D ۱۰«کارآفرينان را در آنچه کـه خـود         روانشناختي  

)The 10 Ds ( رؤيـا : نامـد، خالصـه کـرده اسـت     مـي 
)dream() در آينـده برايـشان       تصويري از آنچـه    ها  آن 

، قاطعيــت   )خوشايند خواهـد بـود، در ذهـن دارنـد         
)decisiveness ()   اهل مسامحه نيستندوجه  هيچآنان به ( ،

 تصميم به عمـل گرفتنـد،       که  زماني ()doers (اهل عمل 
ــيآن را ســريعاً ــه انجــام م ، عــزم راســخ )رســانند  ب

)determination ()          آنان کسب و کار خود را بـا تعهـد
، )کـشند   دسـت از کـار مـي       ندرت  بهکامل انجام داده    

آنــان نــسبت بــه آنچــه انجــام  ()devotion (شــيفتگي
 )dedication (، احساس تعهد )ورزند دهند، عشق مي   مي

کنند حتي   در قبال کسب و کارشان، احساس تعهد مي       (
، )اگر به هزينه روابطشان با دوستان و خانواده تمام شود

ي اساسـي   هـا   ظرافـت آنان در رأس     ()detial (ظرافت
خواهنـد    مـي  تـر   بـيش  ()destiny (، سرنوشـت  )هستند

متــصدي سرنوشــت خودشــان باشــند تــا وابــسته بــه 
دستيابي بـه ثـروت، محـرک        ()dollar (، دالر )کارفرما

 در حکم مالکـي    تر  بيشپول  . اساسي کارآفرينان نيست  
ــراي ســنجش موفقيــت     ، توزيــع)ســت اهــا آنب

)distribution() کارشـان را بـا      مالکيت کسب و     ها  آن
  ].۶[)کنند شان سهيمند، توزيع ميکساني که در موفقيت

با توجه به ادبيات ارائه شده در باال، در ارتبـاط بـا     
بينـي    شخصيتي در پـيش    هاي  ويژگيگاه متغيرها و    جاي

کارآفريني، اين پژوهش به بررسي اين پرسش پرداخته        
 بـر   تواننـد  هـاي شخـصيتي مـي      است که آيا پـارادايم    

نـد؟  بيني کن  پيشرا آن کارآفرين شدن افراد اثر گذاشته  
به بيان ديگـر، آيـا هـيچ تفـاوتي بـين کارآفرينـان و                

هـاي شخـصيتي وجـود       صهغيرکارآفرينان از نظر خصي   
  دارد؟ن

  
   تحقيق روش

ــا روش  ــق ب ــن تحقي ــياي ــسه- عل -causal (اي  مقاي

comparative(   نفـر    ۱۲۰برروي )نفـر کـارآفرين و   ۶۰ 
در . انجـام گرفـت   در شهر يـزد     )  نفر غير کارآفرين   ۶۰

نفري کـه کـسب و      ۴۲۵ نفر از مجموع     ۶۰مرحله اول،   
و )  تجاري اعم از توليدي و   ( کاري را آغاز کرده بودند    

همزمان چند نيروي کار را تحت خدمت داشتند و نيـز           
ي توليـدي و تجـاري متوسـط و         هـا   شـرکت صاحبان  

کوچک، بر اساس فهرستي که اداره کـل کـار و امـور             
 تـصادفي   طور  بهاجتماعي استان يزد در اختيار داشت،       

رابينسون و ديگران در : محققاني همچون [انتخاب شدند
ايسه كارآفرينان و غيركارآفرينـان     نيز براي مق  ] ۹ [۱۹۹۱

از نظر ويژگيهاي نگرشي، صاحبان شركتهاي كوچك و        
متوسط را با كارگران و كاركنان يقه سفيد شاغل در آن        

اين گـروه از افـراد، براسـاس      . ]شركتها، مقايسه كردند  
 نفر  ۶۰در مرحله بعد،    . تعريف، کارآفرين ناميده شدند   
ي کوچـک و    هـا   هبنگـا از کارگران و کارکنـان همـان        

متوســط کــه در ايــن پــژوهش، غيرکــارآفرين ناميــده 
محققاني همچون   [مقايسه انتخاب شدند  براي  شوند،   مي

نيــز بــراي مقايــسه ] ۹ [۱۹۹۱رابينـسون و ديگــران در  
هاي نگرشي،    كارآفرينان و غيركارآفرينان از نظر ويژگي     

هاي كوچك و متوسط را با كـارگزارن          صاحبان شركت 
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هـا مقايـسه      ه سفيد شاغل در آن شـركت      و كاركنان يق  
هاي استاندارد   سپس به پرسشنامه    دو گروه،   اين .]كردند

شده مربوط به متغيرهاي انگيزه موفقيت، منبـع کنتـرل،         
عزت نفس، گرايش به خطرپذيري، نوآوري، اسـتقالل،        
آغازگر بودن، احـساس نـسبت بـه ديگـران، رهبـري،            

 مقدار  .دادندپاسخ  ، پشتکار و انرژي فيزيکي      مسئوليت
 يري با استفاده از آلفـاي کرونبـاخ    پايايي ابزار اندازه گ   

  .محاسبه گرديد ۸۰/۰
  

  ها سنجه
شـود   به فردي اطالق مي   : (entrepreneur) کارآفرين .۱

يابد و سازماني را براي تعقيـب آن         که فرصتي را درمي   
در اين پژوهش، کارآفرين به کسي      ]. ۶[کند ريزي مي  پي

 ي کوچـک و   ها  شرکتو کار و يا     اطالق شد که کسب     
متوسط توليدي و يا تجاري داشته، چند نيروي کـار را          

اي   دو گزينهسؤالاين صفت با يک    . دتحت خدمت دار  
مبني بر صاحب کسب و کار بودن و يا کارگر و کارکن     

  .بودن، مورد پرسش قرار گرفت
بـه  ايـن عنـوان   : (personal control) کنترل شخصي.۲

 بر وقايع زندگي يک شخص اشـاره        کنترل ادراک شده  
مرکز کنترل در اين پژوهش، با مقياس مرکـز       ]. ۲۰[دارد

هـاي   آيـتم .  سـنجيده شـد    ) آيـتم  ۱۱] (۲۱[کنترل روتر 
اي  بر اساس طيـف پـنج درجـه   مرکز کنترل،  پرسشنامه  

، موافـق، نـه موافـق نـه مخـالف،            موافق قوياً(ليكرت  
آلفـاي  مقدار  . بندي شدند  درجه)  مخالف قوياًمخالف،  
  .  محاسبه گرديد۷۷/۰ اين متغير

 انگيـزه  (Achievement motivation) انگيزه موفقيت .۳
 رفتاري تعريف گردد کـه در       عنوان  بهتواند   موفقيت مي 

جهت رقابت براي رسـيدن بـه سـطح مطلـوب انجـام             
 نشان داده که انگيزه موفقيت،      ها  پژوهش]. ۲۲[پذيرد مي

، در هـا  شـرکت گـذاران     پايه ويژه  بهدر بين کارآفرينان،    
ــديران  ــي م ــان و حت ــا غيرکارآفرين ــسه ب ــاالتر ،مقاي  ب

متغيـر انگيـزه موفقيـت، بـا اسـتفاده از        ]. ۲۴و۲۳[است
ــت ــاس جه ــه   مقي ــي کارآفرينان ــري نگرش  (EAO)گي

)entrepreneurial attitude orientation(]۹ [ بر اساس

 نـسبتاً خيلي زيـاد، زيـاد،      (اي ليكرت    طيف پنج درجه  
 آيـتم،   ۱۰ و بـا     بنـدي  درجـه ) ، خيلـي کـم    زياد، کـم  

  محاسبه   ۸۵/۰ مقدار آلفاي اين متغير،   . گيري شد  اندازه
  .گرديد

 بـه اعتمـاد و    اين مورد:(self – esteem) عزت نفس .۴
 به نفس و شايـستگي ادراک شـده فـرد در زمينـه        اتکا

براي ]. ۲۵[موضوعات مربوط به کسب و کار اشاره دارد 
] ۲۶[اس عزت نفس روزنبرگسنجش عزت نفس، از مقي

طيـف  هاي اين پرسشنامه، براساس    آيتم. استفاده گرديد 
 زياد، کم، نسبتاًخيلي زياد، زياد،  (اي ليكرت    پنج درجه 
مقـدار آلفـاي   . گيري شد  اندازه آيتم۱۰و با ) خيلي کم 
  .محاسبه گرديد ۷۵/۰ اين متغير،

در اين پژوهش، فرد نـوآور      : )innovation( نوآوري   .۵
 کاالهـا يـا     ساس تعريف شومپيتري کسي است کـه      راب

ي نـوين بـراي     هـا   روشکند،   خدمات جديد توليد مي   
ـ  توليد ارائه مـي    انـدازي   د، بازارهـاي جديـدي راه     ده

 و سـازمان    يابـد  کند، منابع جديد مواد خام را مـي        مي
ــاط بــا صــنعت مــورد نظــر ايجــاد   جديــدي در ارتب

از مقيـاس  گيـري ايـن متغيـر،        براي اندازه . ]۲۷[کند مي
 رابينـسون و    (EAO)گيري نگرشـي کارآفرينانـه       جهت

اي   به سبک مقياس پنج درجـه سؤال ۱۲و با   ] ۹[ديگران
 موافق، موافق، نه موافق نه مخالف،       قوياً( طيف ليکرت 

مقـدار آلفـاي    . فاده شـد   اسـت  ) مخـالف  قويـاً  ،مخالف
  .بود ۷۳/۰ برابر با محاسبه شده

ظور از ايـن عنـوان   من: (risk – taking) خطرپذيري .۶
ي مربـوط بـه   هـا  پـاداش احتمال ادراک شده دريافـت   

 فرد خودش را در معرض      که  آن، پيش از     است موفقيت
ايـن  ]. ۲۸و۲۴و۱۰[نتايج مربوط به شکست قـرار دهـد     

متغير، با استفاده از چک ليست مـشارکت در کـسب و          
 موافق، موافق، نه قوياً( اي  آيتم پنج درجه۳ و با ]۵ [کار

. نجيده شـد   س ) مخالف قوياً نه مخالف، مخالف،     موافق
محاسبه  ۸۲/۰لفاي محاسبه شده براي اين متغير       مقدار آ 
  .گرديد

 از   اسـت  عبـارت اين متغيـر    : (autonomy) استقالل   .۷
کنترل داشتن بر سرنوشت خود، کـاري را بـراي خـود      
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سـت کـه     ا اين فرض بر . انجام دادن و آقاي خود بودن     
 تمايـل   تر  بيشبا غيرکارآفرينان،   کارآفرينان در مقايسه    

 نـه  ،د تا کارها را براساس سليقه خود انجام دهنـد      دارن
اين متغير نيز با اسـتفاده از چـک         ]. ۲۹[دستور ديگران   

 آيـتم پـنج   ۳ليست مـشارکت در کـسب و کـار و بـا       
 موافق، موافق، نـه موافـق نـه مخـالف،          قوياً( اي درجه

ر آلفـاي    مقـدا   و سـنجيده شـد    ) مخالف قوياًمخالف،  
  .محاسبه گرديد ۷۸/۰ شده براي اين متغير محاسبه

 به اين نکته اين متغير: (self – starter)  آغازگربودن .۸
اشاره دارد که آيا شخص خودش آغازگر کار است يـا        

. کنـد  براساس دستورات ديگران، کاري را شـروع مـي        
 کارهايي  دهد که کارآفرينان معموالً     نشان مي  ها  پژوهش
متغير ]. ۳۰[دهند که مربوط به خودشان باشد  ميرا انجام

آغازگر بودن، با استفاده از چـک ليـست مـشارکت در        
 موافـق،   قويـاً ( اي  آيتم پنج درجـه    ۳کسب و کار و با      

 ) مخـالف قويـاً موافق، نه موافق نه مخالف، مخـالف،  

 ۷۰/۰آن  مقدار آلفاي محاسبه شده بـراي   . سنجيده شد 
  .محاسبه گرديد

 منظور : (sense to others)بت به ديگران احساس نس.۹
 نگرش فرد نـسبت بـه سـايرين    از اين متغير، چگونگي 

طيفي از احساس مثبـت و خـوش   است که امکان دارد    
مشرب بودن تا سختگيري در کار با ديگران و تمايالت          

اين متغير نيـز بـا اسـتفاده از چـک          . منفي را دربرگيرد  
يـتم پـنج    آ۳ليست مـشارکت در کـسب و کـار و بـا       

 موافق، موافق، نـه موافـق نـه مخـالف،          قوياً( اي درجه
مقدار آلفاي محاسبه . سنجيده شد ) مخالفقوياًمخالف، 

  .محاسبه گرديد ۸۶/۰ شده براي اين متغير
بـه توانـايي اداره     اين متغير   : )(leadership رهبري   .۱۰

 اين فرض بر. ديگران و يا اداره کسب و کار اشاره دارد
آفرينان در مقايسه با غيرکارآفرينان، قابليت ست که کارا

در . دن ديگران بـه کـار دارنـد       کر براي وادار    تري  بيش
ــل، غيرکارآفرينــان،  ــاًمقاب  منتظرتــصميم ديگــران غالب

اين متغير با استفاده از چک ليست مـشارکت         . مانند مي
اي بـه سـبک       آيتم پـنج درجـه     ۳در کسب و کار و با       

، نـه موافـق نـه مخـالف،          موافق، موافـق   قوياً( ليکرت

مقـدار آلفـاي   . گيري شـد   اندازه ) مخالف قوياًمخالف،  
  .محاسبه گرديد ۷۰/۰ محاسبه شده براي اين متغير

 به ميزان جديت  اين متغير:(preseverence) پشتکار .۱۱
 به پايان رساندن يک کار، بعـد  منظور  بهو سماجت فرد    

  کــهبـر ايـن اسـت   عقيـده  . از شـروع آن اشـاره دارد  
کارآفرينان زماني که ذهن خود را بـه کـاري معطـوف           

دهند که آنان را منصرف   اجازه نميکس هيچکنند، به  مي
 خوبي  بهشان  مقابل، غيرکارآفرينان، اگر کارها   در  . دساز

ايـن  . عالقه خواهنـد شـد    بيها آنپيش نرود، نسبت به  
متغير نيز با استفاده از چک ليست مشارکت در کسب و      

 موافق، موافـق، نـه      قوياً( اي آيتم پنج درجه   ۳کار و با    
. سنجيده شـد  ) مخالفقوياًموافق نه مخالف، مخالف، 

محاسبه  ۷۹/۰ مقدار آلفاي محاسبه شده براي اين متغير      
  .گرديد

به درجـه  در اين متغير    : (responsibiliy) مسئوليت . ۱۲
عقيده بـر  . شود  توجه ميپذيرش وظايف از سوي افراد    

 مسئوليت تمايل دارند    تر  بيشرآفرينان،   که کا  اين است 
در مقابل، غيرکارآفرينـان    . کارها را خود برعهده گيرند    

متغيـر  . دهنـد  گيـري را بـه ديگـران مـي         اجازه تصميم 
 نيز با استفاده از چـک ليـست مـشارکت در            مسئوليت

 موافـق،   قويـاً ( اي  آيتم پنج درجـه    ۳کسب و کار و با      
 ) مخـالف قويـاً ، موافق، نه موافق نه مخالف، مخـالف 

مقدار آلفاي محاسبه شده براي اين متغير،       . سنجيده شد 
  .محاسبه گرديد ۸۴۴/۰
بـه  اين متغيـر  : (physical energy) انرژي فيزيکي .۱۳

درجه سالمت و قدرت فيزيکي مطلـوب افـراد اشـاره           
شود که افراد کـارآفرين در مقايـسه بـا      فرض مي . دارد

  برخـوردار بـوده،    ت و انـرژي بـاالتر     ديگران، از سالم  
اين متغير نيز با استفاده . کنند  احساس خستگي ميتر کم

 آيـتم  ۳از چک ليست مشارکت در کسب و کـار و بـا     
 موافق، موافق، نه موافق نه مخالف،       قوياً( اي پنج درجه 
مقدار آلفاي محاسبه . سنجيده شد ) مخالفقوياًمخالف، 

  .محاسبه گرديد ۷۷/۰ شده براي اين متغير
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  ي آماريها روش
 مورد تحليل قـرار     SPSSافزار   ها، با استفاده از نرم     داده

 سنجش تفاوت منظور به مستقل، )t(تياز آزمون . گرفتند
 متغير  ۱۲دو گروه کارآفرين و غيرکارآفرين با توجه به         

هـاي   براي سنجش همبستگي  . شخصيتي استفاده گرديد  
  پيرسـون     از همبستگي   متغيرهاي شخصيتي،  دروني بين 

، بـراي   لجـستيک  از تحليل رگرسيون چندگانه      .استفاده
تعيين سـهم متغيرهـاي وارد شـده در مـدل در تبيـين          
واريانس کارآفريني و پـيش بينـي عـضويت گروهـي           

  .استفاده گرديد
  

  ها يافته
   همبستگي بين متغيرهاي شخصيتي. ۱

 ماتريس همبستگي چندگانه ميـان متغيرهـاي        ۱ل  جدو
 متغير  دهد که   نتايج نشان مي   .دهد شخصيتي را نشان مي   

مرکز کنترل، باالترين همبستگي مثبت را به ترتيـب بـا           
متغير نـوآوري، بـاالترين     . متغير انرژي و پشتکار دارد    

همبستگي مثبت را به ترتيب بـا عـزت نفـس، انگيـزه             
ايـن متغيـر همچنـين از       . موفقيت و آغازگر بودن دارد    

 برخـوردار   همبستگي منفي نيرومندي با متغير اسـتقالل      
متغير عزت نفس، همبستگي مثبت قوي با انگيزه        . است

انگيــزه موفقيــت، از همبــستگي مثبــت . موفقيــت دارد
 نـسبتاً  و همبستگي منفي     ،نيرومند با متغير آغازگر بودن    

آغـازگر بـودن،   .  با متغير انرژي برخوردار اسـت  خوب
متغيـر  .  قوي با متغير پشتکار داردنسبتاًهمبستگي مثبت  

 نسبت به ديگران، همبستگي مثبـت خـوبي بـا        احساس
 از همبستگي مثبت مسئوليتمتغير  . متغير پشتکار داشت  

نيرومندي، به ترتيب با استقالل، خطرپـذيري و انـرژي         
متغير انرژي همبستگي مثبت نيرومند با   . برخوردار است 

متغيـر خطرپـذيري،    . متغيرهاي انرژي و اسـتقالل دارد     
نکته . تقالل و خطرپذيري داردرابطه نيرومند مثبت با اس 

 رابطه معناداري با    گونه  هيچ متغير رهبري،    که  اينجالب  
  .ساير متغيرهاي شخصيتي ندارد

  
  ماتريس همبستگي متغيرهاي شخصيتي  :۱جدول 

  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲ ۱  متغير
                        ۰۰۰/۱  شخصي کنترل. ۱
                      ۰۰۰/۱  /۱۵۰  نوآوري. ۲
                    ۰۰۰/۱  /۴۴۵***  /۰۳۸  فسعزت ن. ۳
                  ۰۰۰/۱  /۵۳۷***  /۳۰۹***  -/۰۹۵  انگيزه موفقيت. ۴
                ۰۰۰/۱  /۲۶۷** /۰۵۳  /۱۸۶*  -/۰۳۸  آغازگر بودن. ۵
احساس نـسبت   . ۶

  به ديگران
۱۶۸/ ۰۲۷/-  ۱۰۱/  ۱۲۵/--  ۰۸۸/-  ۰۰۰/۱              

            ۰۰۰/۱ /۰۵۹  /۰۰۵  --/۱۰۴  -/۰۴۱  -/۰۲۲  -/۰۳۷  رهبري. ۷
          ۰۰۰/۱  /۱۷۸  /۰۶۴  /۰۲۲  --/۰۸۲  -/۰۴۱  -/۰۲۰ /۱۳۱  مسئوليت. ۸
***  پشتکار. ۹

۳۲۷/  
۱۶۶/-  ۰۰۶/-  ۰۸۱/  *۲۱۶/  *۲۲۵/  ۰۷۸/  ۱۰۹/  ۰۰۰/۱        

***  انرژي. ۱۰
۴۱۱/  

۰۲۵/-  ۰۸۰/-  *۱۹۷/-  ۰۰۱/-  ۰۱۵/  ۱۰۲/  **۲۶۲/  ***۳۳۹/  ۰۰۰/۱      

    ۰۰۰/۱  /۳۱۶*** /۱۴۸  /۲۷۷**  /۱۴۷  -/۱۰۴  /۰۱۳  /۱۴۸ /۰۳۶  -/۱۷۴ /۰۲۴  خطرپذيري. ۱۱
  ۰۰۰/۱  /۲۱۸*  /۳۹۷**  /۲۸۰**  /۳۲۳***  -/۰۵۱  -/۱۵۶  /۰۲۱  --/۰۱۵  /۰۰۵  -/۲۴۵**  /۱۲۹  استقالل. ۱۲

 
≤P* ۰۵/۰ ≤P*;* ۰۱/۰ ≤P**;* ۰۰۱/۰  

 
 مقايسه کارآفرينان و غيرکارآفرينـان بـا توجـه بـه            . ۲

  متغيرهاي شخصيتي  
ــي ــاي ويژگ ــروه ه ــصيتي دو گ ــان و (  شخ کارآفرين

  مـستقل  )t(» تـي «، با استفاده از آزمون      )غيرکارآفرينان

دهد که دو     نشان مي  ۲جدول  . مورد مقايسه قرار گرفت   
 منبع کنتـرل بـا مقـدار      متغير ۳گروه، تنها در ارتباط با      

).;.( )( 00100111118 ≤−= Pt ــا ــرژي ب ــر ان ، متغي
).;.(مقدار   )( 05092118 ≤−= Pt      و متغيـر انگيـزه ،
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ــت ــدار موفقي ــا مق )44.2;05.0(ب )118( <= Pt ــا  ب
به بيان ديگـر، از ميـان   . يکديگر تفاوت معنادار داشتند   

منبع کنترل، انرژي و    ( متغير   ۳ متغير شخصيتي، تنها     ۱۲
دو گروه، از .  داشتند تأثيربر کارآفريني   ) انگيزه موفقيت 

. وت معناداري با يکديگر نداشـتند نظر ساير متغيرها تفا 

توانند بـر    د که اين متغيرها نمي    کرتوان استدالل    لذا مي 
  .ي داشته باشندتأثيرکارآفرين شدن 

  
  

  متغير شخصيتي۱۲مقايسه دو گروه کارآفرين و غيرکارآفرين با توجه به   :۲جدول 

 )t(تي  متغير
  غيركارآفرينان

٦٠ (M,SD)n=  
  كارآفرينان

٦٠ (M,SD)n= 
  داري طح معنيس

  ۳۸۲/۰  ١/١)٨١/٠(  ٢/٢)٨٦/٠(  ۸۷۳/٠  آغازگر بودن
احساس نسبت 

  به ديگران
۷۲/۱-  )٠٨٨/٠  ٩/٢)٣٩/٠(  ٧/٢)٦٣/٠  

  ٨١٨/٠  ٣/٢)٧٨/٠(  ٣/٢)٧٩/٠(  ٢٣١/٠  رهبري
  ٠٩٩/٠  ٣/٢)٥٥/٠(  ٢/٢)٥٤/٠(  -٦٦/١  مسئوليت
  ٢٦٥/٠  ٤/٢)٧٢/٠(  ٢/٢)٥٧/٠(  -١٢/١  پشتكار
  ** )٠٠٤/٠(  ٢/٢)٦٣/٠(  ٩/١)٤٨/٠(  -۹/۲  انرژي

  ٧٧٦/٠  ٧/١)٦٩/٠(  ٧/١)٥٧/٠(  ۲۸۵/۰  خطرپذيري
  ٧٧٥/٠  ٣/٢)٥٣/٠(  ٢/٢)٦٣/٠(  -٣١٢/٠  استقالل

  *** )٠٠٠/٠(  ٦٧/٣)٤٤/٠(  ٧٤/٢)٤٧/٠(  -٠١/١١   شخصيكنترل
  ٩٤٥/٠  ٦/٣)٣٦/٠(  ٥/٣)٥٢/٠(  ٦٨/٠  نوآوري

  ٤٠٥/٠  ٤/٣)٦٢/٠(  ٥/٣)٦٨/٠(  ٨٣٥/٠  عزت نفس
  * )٠١٦/٠(  ٨/٣)٤٦/٠(  ٥/٣)٥٩/٠(  ٤٤/٢  انگيزه موفقيت

 
<P* ۰۵/۰ <P*;* ۰۱/۰ <P**;* ۰۰۱/۰  

  

   تحليل چندمتغيره متغيرهاي شخصيتي و کارآفريني
 ۱۲، قابليـت    لجـستيک با استفاده از تحليل رگرسـيون       

 بينـي کـارآفريني دو گـروه       متغير شخـصيتي در پـيش     
 مورد بررسي قرار گرفت   ) کارآفرينان و غيرکارآفرينان  (
 متغير وابـسته  عنوان به کارآفريني   جا  ايندر  ). ۳جدول  (

 مرکز کنترل، نوآوري، عزت نفـس، انگيـزه   و متغيرهاي 
، مسئوليتموفقيت، احساس نسبت به ديگران، رهبري،        
ــوان بــهپــشتکار، انــرژي، خطرپــذيري و اســتقالل   عن

 نشان ۳نتايج جدول  .ارد مدل شدند وبين متغيرهاي پيش
 ۱/۷۵دهد که مجموع متغيرهاي وارد شده در مـدل،     مي

را ) کـارآفرين شـدن   ( درصد از واريانس متغير وابسته    
 متغير مرکز کنتـرل     ۳ا،  از ميان اين متغيره   . تبيين کردند 

 ، انگيزه موفقيت با مقدار)B=۴۵۸/۴؛>۰۰۱/۰P (با مقدار
)۰۱/۰ P < ۸۲۲/۱ ؛- = B( با مقـدار مسئوليتمتغير  و  
)۰۵/۰ P < ۵۶۱/۱ ؛ = B(توانند کارآفرين شدن يـا    مي

به بيان ديگر، ايـن     . دننبيني ک  ها را پيش   نشدن آزمودني 
 بسيار قوي بر احتمال کـارآفرين شـدن     تأثيرسه متغير،   
. پوشي است  اما اثر ساير متغيرها، قابل چشم؛افراد دارند

ــسته   ــيون توان ــدل رگرس ــل، م ــد از ۷/۸۶در ک  درص
به بيان ديگـر،    . دكنبندي   ها را به درستي طبقه     آزمودني

هـا   بينـي   درصد از پيش۷/۸۶دهد که  اين مدل نشان مي 
دل رگرسيون نيز بـا توجـه بـه        م. ندا  هدرست انجام شد  

  .معنادار بوده است) P < ۰۰۱/۸=2χ;۰۵/۰( مقدار
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  ي پيش بيني کارآفريني برالجستيکمدل رگرسيون   :۳جدول 
  داري اسطح معن  Wald  S.E  B  متغير

  ***٠٠٠/٠  ٤٥٨/٤ ۷۵۷/۰  ۶۸/۳۴  کنترل شخصي
  ۰۸۸/۰ -۹۲/۱  ۱۲/۱  ۹۰۴/۲  نوآوري

  ۶۱۷۴/۰ -۳۷۰/۰  ۷۴/۰  ۲۵۰/۰  عزت نفس
  **٠٠٧/٠  -٨٢٢/١  ۶۷۰/۰  ۲۲۴/۷  انگيزه موفقيت
  ۲۶۸/۰  ۵۲۸/۰  ۴۷/۰  ۲۲۹/۰  آغازگر بودن

  ۸۵۷/۰ ١٢٢/٠ ٦٧/٠  ۰۳۳/۰  احساس نسبت به ديگران
  ۴۸۹/۰ ٢٩٢/٠ ٤٢/٠  ۴۷۹/۰  رهبري

  *٠۳۶/۰  ٥٦١/١  ۷۴۴/۰  ۴۰۷/۴  مسئوليت
  ۱۱۸/۰  -٢٢/١  ۷۸/۰  ۴۴۹/۰  پشتکار
  ۸۸۸/۰ -۱۰۴/۰  ۷۳/۰  ۰۲۰/۰  انرژي

  ۲۶۵/۰ -۷۳۱/۰  ۶۵/۰  ۲۴۲/۱  خطرپذيري
  ۲۲۷/۰ -٩٦٠/٠  ۷۹/۰  ۴۵۸/۱  استقالل

Log likelihood ۲-      ۲۶۵/۸۷    

Nagelkerke 2R   ۷۵۱/۰   
2χ   ۰۵/۰, P< ۰۰۱/۸   

Total predicted   ۷/۸۶   

N   ۱۲۰  

 
<P* ۰۵/۰ <P*;* ۰۱/۰ <P**;* ۰۰۱/۰  

   
  بحث و نتيجه گيري

رآفريني و  متغيرهاي شخصيتي بـر کـا   تأثير ،اين مطالعه 
بينـي کـارآفريني      را در پيش   ها  آننيز ارزش و توانايي     

در اين مطالعه، اهميت و قابليت  . مورد ارزيابي قرار داد   
 عنوان به ويژگي شخصيتي که در آثار محققان پيشين   ۱۲

شد، در  وجه تمايز کارآفرينان از غيرکارآفرينان تلقي مي
بي قـرار    مورد ارزيـا   ،بيني کارآفريني  اثرگذاري و پيش  

  : نتايج نشان داد. گرفت
 کارآفرينان و غيرکارآفرينان از نظر ميزان کنترلي        .۱

ــي ــه احــساس م ــايع و ر ک ــر وق ــد ب ــدادهاي کردن وي
بـه بيـان   . شان دارند با يکديگر متفاوت هـستند       زندگي

 بــر تــري بــيشديگــر، کارآفرينــان، احــساس کنتــرل 
 شان در مقايـسه بـا غيرکارآفرينـان        رويدادهاي زندگي 

ايـن امـر بـا      . داشـتند ) ۷۴/۲ در مقابل    ۶۷/۳ميانگين  (

. هماهنگ اسـت  ] ۳۶و۳۳[ پيشين   يها  پژوهشهاي   يافته
 دريافته بودند که احساس کنترل شخصي ها پژوهشاين 

گيـري کارآفرينانـه و نيـز        باال، شالوده اساسـي جهـت     
اين يافتـه، همچنـين نتـايج       .  است موفقيت کارآفرينان 

. کنـد   ميتأييد را  ۱۹۹۱در   نپژوهش رابينسون و ديگرا   
ــه  ــارانش در مطالع ــروه   وي و همک ــر روي دو گ اي ب

کارآفرين و غيرکارآفرين با توجـه بـه چهـار مقيـاس            
ـ    ( شخصيتي وآوري، عـزت نفـس و      کنترل شخـصي، ن

 دريافته بودند که تفاوت معناداري بين       )انگيزه موفقيت 
دو گروه از نظر ميزان کنترل احساس شـده بـر محـيط             

   ].۹[دوجود دار
 دو گروه کارآفرينـان و غيرکارآفرينـان، از نظـر           .۲

سطح انگيزه موفقيتشان، با يکديگر تفـاوت معنـاداري         
آفرينـان، از   کارآفرينـان در مقايـسه بـا غيرکار       . داشتند
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 در مقابـل    ۸/۳ميـانگين   (  باالتري نسبتاًانگيزه موفقيت   
 دهد که احتماالً   اين امر نشان مي   . برخوردار بودند ) ۵/۳
 بـه طـرح اهـداف دشـوار         تري  بيشرآفرينان تمايل   کا

نتـايج  . کنند به اين اهداف دست يابند       سعي مي  ،داشته
هـاي   ارتباط با انگيـزه موفقيـت، يافتـه        اين مطالعه در  

، هـا  شرکتگذاران   که معتقد بودند اکثر پايه را محققاني
 و نيـز    ] ۲۴و۲۳ [از انگيزه موفقيت بااليي برخوردارنـد     

قاني که دريافته بودند انگيزه موفقيت به       دسته از محق   آن
ــت   ــا جه ــي ب ــه مثبت ــه   گون ــري کارآفرينان و ] ۳۷[گي

  . کند  ميتأييدارتباط است  در ]۲۴[نوآورانه
ــان و  . ۳ ــشان داد کــه کارآفرين ــايج همچنــين ن  نت

ت فيزيکي با غيرکارآفرينان، از نظر سطح انرژي و سالم      
مقايسه با کارآفرينان در .  دارنديکديگر تفاوت چشمگير

 در ۲/۲ميانگين ( غيرکارآفرينان، از انرژي بسيار باالتري
 احـساس خـستگي     تـر   کم برخوردار بوده، ) ۹/۱مقابل  

در  هـاي ولـش و ديگـران    اين نتيجه، با يافتـه  . کنند مي
 نيز سالمت فيزيکي مطلوب و ها آن. مطابقت دارد ۱۹۸۴

ه  متمايزکننـد  هاي  ويژگي يکي از    عنوان  بهانرژي باال را    
   ].۱۶[کرده بودندمعرفي کارآفرينان از غيرکارآفرينان 

يد وجـود تنـاقض بـين       ؤهاي اين پژوهش، م    يافته
ختلـف دربـاره رابطـه بـين         م يهـا   پـژوهش هاي   يافته

شايد يکي از   . است شخصيتي و کارآفريني     هاي  ويژگي
، ]۳۱[ کـه اسـتوارت  گونه آنها،  داليل عمده اين تناقض 

يند، اين باشد که مطالعات     گو مي] ۳۲[مورفي و ديگران  
هـاي بـسيار متفـاوتي بـراي سـنجش           مزبور، از معرفه  

مطالعـه مـا نـشان داد کـه         . اند کارآفريني استفاده کرده  
ــيچ ــه ه ــادار گون ــاوت معن ــان و   تف ــين کارآفرين  ب

 هاي شخـصيتي  غيرکارآفرينان با توجه به ساير خصيصه    
عزت نفس، نوآوري، آغازگر بودن، احساس نسبت به         (

، پـشتکار، خطرپـذيري و      مـسئوليت ن، رهبـري،    ديگرا
دهد که رويکرد  اين امر نشان مي. وجود ندارد )استقالل

ــاحبنظران    ــي از ص ــر برخ ــرخالف نظ ــصيتي، ب  شخ
توانــد بهتــرين رويکــرد در مطالعــه  نمــي، ]۳۹و۳۸و۹[

ـ . کارآفريني و يا فرايند کارآفريني قلمداد شود       نظـر  ه ب
رفتاري و تنظيم رسد استفاده از رويکرد شخصيتي و  مي

 منظور  به و خصايص شخصيتي     ها  ويژگياي از    مجموعه
رو به  اي   ها و مسائل عديده     مطالعه کارآفريني، با چالش   

، از  بـاره اي که شـايد بتـوان در ايـن           گونه  به رو است، 
هاي شخـصيتي در مطالعـه کـارآفريني         بحران پارادايم 

  . سخن راند
 کـه   پيش روي اين رويکـرد آن اسـت        مسألهاولين  

هاي تحقيق مبتني بر رويکـرد شخـصيتي،         شناسي روش
گيـري کـارآفريني     خاص براي سنجش و انـدازه  طور  به

 از روانـشناسي    غالبـاً ،  هـا   روشايـن   . اند طراحي نشده 
ـ     گونـه نامناسـب و نـاقص در زمينـه           هاقتباس شده و ب

 و در غالـب     ]۴۱و۴۰[نـد ا  ه گرفته شـد   کار  بهکارآفريني  
 عنـوان   بـه ي از اين رويکردهـا      موارد، محققان کارآفرين  

ـ      راي مطالعـه کـارآفريني    مفروضات نظري و فرانظري ب
  . ندا هداستفاده کر

در مجموع، ابزارهاي معـدودي وجـود دارنـد کـه         
 خاص براي تحقيق در زمينه کـارآفريني شـکل          طور  به

ند و يـا     و ابزارهاي موجود نيز اغلب ناقص       باشند گرفته
  ].۴۴و۴۳و۴۲[ند برخوردار نيستاز نتايج معنادار

 کـه ابزارهـاي     اين است  اين رويکرد    مسألهدومين  
گيري مفهوم مـشابه طراحـي     متفاوتي که با هدف اندازه    

 يعني  ؛اند، از همبستگي بسيار ضعيفي برخوردارند      شده
براي . هستند) convergent validity(فاقد اعتبار همگرا 

د  دريافتن۱۹۷۷در  اي، يامااوچي و دوي مثال، در مطالعه
 مقيـاس اسـتفاده شـده بـراي سـنجش انگيـزه             ۱۱که  

.  داشـتند )load (موفقيت، بـر روي چهـار عامـل، بـار        
 Thematic Apprehension)آزمون اندريافت موضـوع 

Test : TAT)  در ،، تنها بر روي يک عامل، بار داشـت 
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  ديگر، بر روي سه عامـل باقيمانـده    مقياس ۱۰ که  حالي
زارهاي متفاوت شخصيتي،   استفاده از اب  . ]۴۵[بار داشتند 

ــسيار  ــسألهب ــدهم ــز و پيچي ــرا اوالً برانگي   اســت، زي
 بـه مفـاهيم      دقيقـاً  هاي مشابه دارند    يي که نام  ها  مقياس

 برخي از ابزارها تنها بعضي از ثانياً. مشابه مرتبط نيستند
 کننـد  گيـري مـي    هاي يک مفهوم خاص را انـدازه       جنبه

، رو ايـن  از  و) براي نمونه، مقياس مرکز کنتـرل روتـر       (
مقياسي بسيار ضعيف براي سـنجش ابعـاد کـارآفريني          

  .آيند  ميشمار به
هـاي شخـصيت      کـه نظريـه    اين اسـت   سوم   مسأله

هـا مـورد     اي از موقعيـت    همواره براي طيـف گـسترده     
گيـري   و تمايالت کلي را انـدازه    گيرند    مياستفاده قرار   

هـاي شخـصيتي،      و سـنجه   هـا   مقياس]. ۴۷و۴۶[کنند مي
 کـار   بـه هاي خاصي نظير کارآفريني      ه در حوزه  ک ينزما

گـسترش و   . يي هـستند  شوند، اغلب فاقد کارا    بسته مي 
هـاي بيـشمار، از    تعميم ابزارهاي سنجش بـه موقعيـت      

   ].۴۸[کاهد يي آن در يک زمينه خاص مياکار
 بـر  ي است که اخيراً  تأکيد مسألهباالخره، چهارمين   

 در رفتـار  )interactive research ( تعاملييها پژوهش
هـاي نظـري را يـادآور        شود و نياز به مـدل      انساني مي 

 در محيط   ها  فعاليتد که بر مبناي آن، فرد هم بر         گرد مي
 قـرار   هـا   فعاليـت  آن   تـأثير گذارد و هم تحت       مي تأثير
هاي سنتي، شخـصيت     در مقابل، برمبناي مدل   . گيرد مي

 و از آن گيـرد    مي هاي اوليه زندگي شکل    انسان در سال  
هاي شخصيتي سنتي،  اين مدل. ماند ه بعد ثابت باقي ميب
زمـاني، از   / هـاي علـي    خاطر انعطاف ناپذيري سـازه     هب

هاي گذشته مـورد     سوي بسياري از روانشناسان در دهه     
 موضع رويکرد   ،در مقابل ]. ۵۰و۴۹ [اند  هانتقاد قرار گرفت  

 کـه   ايـن اسـت   گـرا در خـصوص مـوارد بـاال           تعامل
  . عامل فردي در محيط استکارآفريني متضمن يک 

د که توان استدالل کر با توجه به مسائل ياد شده، مي
 ،مطالعه کارآفريني بر اساس رويکرد شخصيتي، در واقع

 کارآفرينان تنها به يک عامـل و يـک      هاي  ويژگيتقليل  
در ايـن خـصوص،     . جنبه از کليت فرد کارآفرين است     

يک که  کاربرد رويکردهاي ديگر، نظير رويکرد دموگراف     
براي رسيدن به نيمرخي از يک کـارآفرين آرمـاني، از           

ـ     ناختي نظيـر زمينـه خـانوادگي،       اطالعات جمعيـت ش
هاي نقش، وضـعيت       زندگي، ترتيب تولد، مدل    رباتج
هل، سن، سـطح تحـصيالت والـدين و خـود فـرد،             تأ

کـاري پيـشين و      ربـه ج اقتـصادي، ت   -جايگاه اجتماعي 
 و نيز رويکرد    ندک  استفاده مي ] ۵۶و۵۱و۱۵[عادات کاري 

تعاملي که بر ضرورت توجـه بـه کـنش متقابـل بـين              
) اعم از اجتماعي، مالي، فني و غيره( کارآفرين و محيط

ـ       ] ۵۷و۵۶[ دارد   تأکيد نظـر   همفيد و غيرقابـل اجتنـاب ب
  .رسد مي
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